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podpis 	 Tatteur zewodniczqcy Rady Powiatu w 
Puttusku 

Petycja 
Na podstawie art. 2 ustawy z 11 Iipca 2014r. o petycjach wnosimy petycje o podjccie jak najszybszych dziatari, 

zmierzajgcych do przebudowy drogi powiatowej nr 2423W na odcinku Kokiesze- Gaj- Godacze- Prusinowice. 
Droga od wielu tat jest w stanie fatalnym i zaniedbanym. Przejazd przez nig jest jak jazda po torte przeszkod. 

Droga ma jui gonad 25 lat, co ai sic prosi o gruntowne przebudowanie tego odcinka drogi. Wiete lat mieszkaricy 
wraz z wtadzami gminy zgtaszajg swoje uwagi, zaialenia i ubolewajg nad stanem tej drogi oraz brakiem dziata6 
powiatu zmierzajgcych do przebudowania tego odcinka. Droga jest ruchliwa, wiele .sob dojeidia nig do pracy, 
sklepow, szkot, urzcdOw, iinii koiejowej. Jeidig nig autobusy dowoigce dzieci do szkOt. Powstate od wielu lat dziury 
przyczyniajg sic do czcstych napraw zawieszenia w autach. Brak poboczy i zdegradowane krawcdzie jezdni sprawiajg, 
ze miniccie sie aut jest wrecz nie lads wyczynem dla kierowcow. Zwtaszcza gdy jedzie ciciki sprzct rolniczy czy 
mleczarka. Po utewnych opadach powstajg dziury w asfalcie, ktorych z roku na rok jest coraz wiccej. Zimg zaS mrOz 
wypycha asfatt do gory. W wielu miejscach jest tak popckany, ie jego tatanie nie trzyma sic nawet miesigca. Miaty 
by6 wykonane naidadki w najgorszych miejscach, niestety zakonczyto sic to tylko zaznaczeniem sprayem i na tym 
sprawa ucichta. 

Z rowow nie sg wycinane krzaki, nie sq przycinane drzewa. Trawa w tamtym roku zostata wycicta tylko raz, a w 
dodatku pod koniec sezonu. Dzieci i piesi nie majg jak sic poruszae po poboczu, bo wiecznie sg zarogniete. Nie widae 
wielu znakow przez zakrzewienie. W dodatku brakuje znakOw w kilku miejscach, albo sg ustawione na niskich 
betonowych stupach. Odcinkami brakuje row6w, co wig2e sic z stojgcg wodg na asfalcie bgcli zatewane sg grunty i 
dziatki przylegajgce do drogi, przez wody opadowe. 

ProSbc Naszg kierujemy w celu uwzglcdnienia w planach inwestycyjnych tejie drogi, i w jak najszybszym 
czasie, podjccie dziatari zmierzajgcych do przebudowy tego odcinka, ktory z pewnokig przyczynitby sic do 
bezpieczeristwa mieszkancow oraz poprawit by komfort korzystania z drogi, na jaki przystato w XXI wieku. 

Powiat Puttuski jako wtakiciel drogi zgodnie z art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych , jest odpowiedzialny za jego utrzymanie i stan techniczny. 

Od wielu !at rozmowy na temat tego odcinka sg zbywane 1302 zatatwiane powierzchownie. Chcielibygmy aby 
to wspotpraca i rozmowy z samorzgclem powiatu staty sic w koricu powainym podejkiem do problemu z jakim 
borykajg sic codziennie mieszkaricy jeidigcy tg drop.. 

Niniejsza petycja podyktowana jest przede wszystkim troskg o zapewnienie bezpiecznego przemieszczania sic 
drogg powiatowg w miejscowokiach Kokiesze, Gaj, Godacze, Prusinowice. Obecny stan drogi i poboczy stwarza 
zagroienie dia jej ukytkownikOw. W zwigzku z moiliwokig pozyskania funduszy zewnctrznych przez Powiat na 
przebudowc dr6g powiatowych prosimy o uwzglednienie w programie przebudowc drogi powiatowej na odcinku 
Kokiesze-Prusinowice. 

Mamy nadziejc, ze powyiej przedstawione racje uznane zostang za zasadne, przywotane argumenty za 
wystarczajgce. Osoba upowainiona do reprezentowania mieszkancOw jest Pani Karolina Sikorska- Radna Gminy 
Swiercze, a adresem do korespondencji jest adres podany w piSmie. Wyraiamy zgodc na publikacje treki petycji. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji. 

Z powaianiem 
Karolina Sikorska i mieszkaricy gminy Swiercze 



Do wiadomoici: 

Pan Grzegorz Pik- dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Puftusku 
Rada powiatu Puttuskiego 
Zarzqd Powiatu Puttuskiego 
Wojt gminy Swiercze 

Zatqczniki: 
1. Notatka z uwagami mieszkaricow 
2. Lista poparcia dia petycji 
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Notatka z uwagami mieszkaticow 

> Droga zdegradowana, popckany asfalt, wiele dziur i zdegradowane krawqdzie 
drogi 

➢ Brak odpowiedniej pielqgnacji rowow i wycinki krzewow i przycinki drzew. 
➢ Wody opadowe zalewaj4 grunty przylegaj4ce do drogi 
➢ Brak oznakowania na skrzyiowaniu w miejscowoki Kokiesze, znak droga z 

pierwszeristwem tamanym w prawo ( koto przystanku) 
➢ Fatalny stan tuku drogi w Kokieszach na wysokoki domu nr 19, przy przystanku w 

Kokieszach, przy przystanku w Godaczach, przed i za stawem, w Prusinowicach, 
ogolnie caly odcinek drogi powiatowej jest w stanie krytycznym. 

).> Mato widoczne, stare oznakowanie drogi 
➢ W Gaju wystajqcy garb przy wyjeldzie z miejscowoki. 
➢ W Gaju przy stawie bobry niebezpiecznie podkopujq skarN drogi 
➢ W Godaczach mieszkaricy wnioskujg o zabezpieczenie barierq energochtonn4 przy 

stawie, obecne nie spetniajq swojej roll, a po drugie, po przeciwnej stronie drogi. 
➢ Brak bezpiecznego poruszania sic po poboczach 
➢ Wqska droga uniemoiliwiaj4ca swobodne-miniqcie siq aut. 
➢ Odpryskujqcy asfalt, ktory uszkadza karoseriq i szyby samochodow. 
➢ Mieszkaricy wsi Kokiesze wnioskujq o prog zwalniaj4cy przy wjeidzie do 

miejscowoki od strony Strzegocina. 
➢ Potrzeba zamontowania znaku D-42 teren zabudowany w miejscowoki Kokiesze. 

Wielu rodzicow zgtasza nadmierna prqdkogd na odcinku Strzegocin- Kokiesze, w 
obawie o bezpieczeristwo swoich dzieci poruszajgcych siq drog4. 
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